
PARA REGISTRAR PREÇO PARA
DE SUPLEMENTOS E DIETAS

Procedimento Licitatório no 036/20lg
Pregão Presenciam'013/20lg
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a-) Pregão Presencial n' 01 3/20lg;
b-) Procedimento Licitatório n' 036/201 g.
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GERENCIADORe transporte do objeto não terão nenhum ónus para o ÓRGÃO
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41. O ORGAO GERENCIADOR obnga-se a O ÓRGÃO GERENCIADOR:

a) gerenciar a presente Ata de Registro de Preços. obedecendo a ordem de
classificação e os quantitativos de contratação definidos pelos participantes da Ata:

b) convocar, med ante correspondência. ou outro meio eficaz, para assinarem a Ata

re'-istradosr evenfiuais procedimentos administrativos de renegociação de preços
de penal dadesl ue aaequaçao ãs novas condições de mercado,'e de apl'icação

d) realizar, quando necessário. prévia reunião com os licitantes objetivando a
familiarização das peculiaridades do Sistema de Registro de Preços;

e) comte acta aes gestores dos órgãos participantes possíveis alterações ocorridas na

f) coordenar a qualificação mínima dos respectivos gestores dos órgãos participantes

/



g) acompanhar e fiscalizar o cumprimento das condições
licitação e na presente Ata de Registro de Preços

ajustadas no edital da

CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA DETEhIT'"-n - -
a) assinar a Ata de Registro de Preços' - '--- - v-'-N.

fornecimento; o prazo máximo de 05 (cinco) dias, quanto à aceitação ou não do

c) entregar os tens solicitados nos prazos estabelecidos na Ordem de Fornecimento

Registro de Preçosl conforme especificações e preços registrados na presente Ata de

2.2.1 .trepar os itemns solicitados no respectivo endereço, conforme descrito no item

Hg='ll-:J:HgHgã«E,Ju-:falhas ou irregularidades
âs condições firmadas na

g) fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
documentação de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
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CLÁUSULA SEXTA - DOS PREÇOS REGISTRADOS:
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CLÁUSULA SÉTIMA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
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número da Ata de Registro de Preços e do empenho orçamenlarío.
7.2. Deverá estar indicado na Nota Fiscal Eletrõnica (NF-e) o ,número do Pregão, o

eletrõníccrota Fiscal eletrõnica (NF-e) deverá ser encaminhada ao seguinte endereço

7.3. Deverá ser.obrigatoriamente indicada na Nota Fiscal. número da Agência e o
pagamentos oancana do Banco do Brasil S/A, na qual serão efetivados os

7.4. Não será aceita a indicação de Conta Poupança

7.5 0 pagamento será efetuado até
apresentação da Nota Fiscal Eletrõnica

0 30' (trigésimo) dia posterior á data de

:bÁU?ULA ciTAVA - RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
nos casos de egistro de Preços poderá ser rescindida. ou cancelada, de pleno direito

8.2. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando

de PreçosIETENTORA não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro

8.2.2. A DETENTORA não formalizar a Ata de Registro de Preços ou não retirar o

justificativas vóierlte no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua

de Preçoslqualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata de Registro

mercador preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo
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Administraçãol es de interesse público devidamente motivadas e justificadas pela

8 2.6. Sempre que ficar constatado que a DETENTORA da Ata perdeu -u---''- . .
çuiiuiçoes ae nabilitação e qualificação exigidas na licitaçãol' vu" 'qualquer aas

8.3. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar
impossibilítada de cumprir as exigências da Ata de Regístro de Preços.
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CLÁUSULA NONA-PENALIDADES

9.1.1. advertência. sempre que forem constatadas irregularidades
gravidade, para as quais tenha a DETENTORA concorrido diretamentel

de pouca

9.1 .2. multa, nas seguintes situações
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9.5. As multas serão. após o regular procedimento licitatório, cobradas administrativa
ou judicialmente. ou descontadas dos créditos da DETENTORA.

inidoneidade idades previstas de advertência, suspensão temporária e declaração de
9.1.2. o ser aplicadas juntamente com as multas previstas no subitem
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CLÁUSULA DÉCIMA-RESCISÃO:

delineadas no artida79td de in reços poderá se dar sob qualquer das formas
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aplicação dasmultas por pane do ORGÃO GERENCIADOR ou rescisão contratual com a

qu'i'-uer t--- --RENCIADOR reserva-se o direito de paralisar ou suspender a
daqueles já entreguesega ao oojeto deste, mediante o pagamento único e exclusivo

11.5. A DETENTORA obriga-se a manter em compatibilidade com as obrigações
assumidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

l l .b. Aplicam-se a esta Ata de Registro de Preços as disposições da Lei n' 8.666/93,
que regulamenta as licitações e contrataçoes promovidas pela Administração Pública.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - TOLERÂNCIA:

gH ãg*E g B =E;i:,'l!;: :
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA-VIGÊNCIA
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conta15 1 Esta Ata desRegtura. de Preços vigorará pelo período de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA-FORO:
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Jaguariúna, 27 de maio de 2019

CPF/MF sob n' 175.652.678-80

Testemunhas:

As$istinte de Gestão Pública
Prefeitura do Ê nicif'io de )a?uariúna Assistente de Gestão Pública

Prefeitun do Munidpio de Jaguariúna



TERMO DECIÊNCIAENOTIFICAÇÃ0
Pregão Presenciam'013/20lg

ggg.gHÍ;âDTORE H ::.:HE'rR': ""«-Ú"
espec ficas. ltensc 25, 27,e 28.ntual e parcelado de suplementos e

e dietas

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados

1. Estamos CIENTES de que:

z. gamo-nos por NOTIFICADOS para:

publicaçãol anhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente

!!=Jp:od=i: :!:=:? .'HHF:=:=f:\:!=E'mF;'; ' '.,'".-*;':,
Jaguariúna, 27 de maio de 2019

Nome: Mana du \.,armo ae oliveira Pensão
Cargo: Secretária de Saúde
CPF: 184.265.868-99
RG: 22.552.440-5 SSP/SP
Data de Nascimento: 09/07/1 971
Endereço comercial: Rua Lauro de Carvalho
E-mail institucional: gDl$:ggO@Bêqyi;tuna se
E-mail pessoal:
Telefone(s): (19) 3837-2424
Assínatu ra :

n' 1215. Centro, CEP: 13.g10-025
ov.br

br
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Fine:(19)3867 9825/9757

eelg.QBgÃg.gEBENCiADOR:
Nome: Mana EF+iiiia Peçariha de Oliveira Sirva
Cargo: Secretária de Gabinete
RG n' 22.552.439-g SSP/SP
CPF n' 120.339.598-13
Data de Nascimento: 14/05/1 966

Endereço: Rua Custódio, n' 127, Jardim Zeni, CEP
E-mail institucional: ggçEglallgHêClêgojhnene@iac
E-mail pessoal:
Telefone(s):. (19) 3867-W24
Assinatura

13.912-464,Jaguariúna
tiariilna.g2:sQv;brg

SP

E91aDETENTORA:
Nome: Alessandra Lúcia Batagin de Toledo
Cargo: Nutricionista
RG n' 23.496.700-6
CPF/MF sob no 175.652.678-80
Data de Nascimento: --..-..

apto 42, Vila Brasíl, no Município de Santa Bárbara D'Oeste. SP
Endereço residencial: Rua Ceará, no 173, Condomínio Olímpia Romã, bloco lperana.

E:: il Hlg: E;U:ZE5h8sama"«« Ú;'ÜhM;ÉL'':«"";-' "" -,
Telefone(s):(19) 3432:1154
Assinatura :


